
KOOG 
Kristelijke Onderofficieren Gemeenschap 

  

Graag nodigen wij je uit op onze volgende KOOG-vormingsdag! 

Deze gaat door op donderdag 4 april 2019 

in de Abdij en kloostersite Herkenrode. 
 

 
 

Tussen 10:00u en 10:30u komen we samen in  

De Paardenstallen 

Herkenrodeabdij 5 

3511 Kuringen – Hasselt 

 

In de voormiddag brengen we een bezoek aan het Belevingscentrum. 

In de stallingen met koetshuis vertelt een gids ons de boeiende geschiedenis van 600 jaar 

vrouwen op Herkenrode gevolgd door een korte wandeling op de abdijsite. 
 

 Na de maaltijd in De Paardenstallen begeleid een gids ons door de tentoonstelling ‘900 jaar 

Orde van het Heilig Graf’ in de 16de eeuwse kelders van het klooster. Hier krijgen we ook 

meer inzicht in het leven en de spiritualiteit van de Kanunnikessen die sinds 1974 in 

Herkenrode wonen. 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit programma wordt u aangeboden aan de prijs van 30 euro. 

Inbegrepen: - Koffie met Hasseltse speculaas bij ontvangst 

  - Inkom en gids Belevingscentrum 

  - Middagmaal in De Paardenstallen 

   (Keuze tussen rundstoofvlees met Herkenrode Noctis, salade en frietjes of  

   huisgemaakte vegetarische balletjes in tomatensaus, salade en frietjes) 

  - Inkom en gids in het Klooster v/d Zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf 

  - Abdijbier Herkenrode in het Bezoekersonthaal 

 

Inschrijven voor deze vormingsdag kan door te antwoorden op deze mail,  

of door te mailen naar kristelijkeOOffrgemeenschap@gmail.com, 

met vermelding van je naam en de namen van de personen die zullen deelnemen, de 

maaltijdkeuze per persoon (stoofvlees of vegetarisch),  

en voor 19 maart 2019 per deelnemer 30 euro over te schrijven op de  

KOOG-rekening BE39 7895 2915 4519, met als mededeling:  

uw naam, 04Apr19 en het aantal personen. 

  

Voor verdere info in verband met deze vormingsdag kan je terecht op volgende 

mailadressen:  

kristelijkeOOffrgemeenschap@gmail.com of nancy.vetters@mil.be of kris.bal@mil.be 

Mocht je verder nog onderofficieren of gelijkgestelde burgers bij Defensie kennen die 

interesse hebben om deel te nemen aan onze vormingsdagen, mag je deze uitnodiging 

natuurlijk aan hen bezorgen. Wanneer je ons hun contactgegevens bezorgt, zullen wij hen 

ook voor onze toekomstige activiteiten uitnodigen. 

Wij hopen alvast op jullie deelname.  

Timing: 

10:00u-10:30u: ontvangst in De Paardenstallen 

10:30u-12:30u: bezoek met gids aan het Belevingscentrum 

12:30u-14:30u: middagmaal in De Paardenstallen 

14:30u-16:00u: rondleiding met gids in het Klooster van de zusters 

Kanunnikessen van het Heilig Graf 

16:00u-17:00u: afsluiten in het Bezoekersonthaal met een Herkenrode 

Abdijbier 
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